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Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 9 februari 2015 
 
§§ Ärende      

 
KF § 1:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

  

KF § 1:2        Fastställande av dagordning                        

 

KF § 1:3 Svar på medborgarförslag nr 9/2013 – Anläggande av gästhamn m.m. 
     

KF § 1:4 Svar på medborgarförslag nr 10/2013 – Bygg ett nytt stationshus 

     

KF § 1:5 Svar på medborgarförslag nr 2/2014 – Policy för anläggande/byggande av 

                    kommunikationsmaster i Österåkers kommun 
 

KF § 1:6 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 – Bra och näringsrik mat till alla i skolan 
 

KF § 1:7        Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2014 (Justering av 

                    Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämndens bruttoramar) 
 

KF § 1:8        Borgensansökan från Armada Mellansjö AB 
 
KF § 1:9        Borgensansökan från Armada Bostäder AB 
 

KF § 1:10        Kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge resecentrum 
 

KF § 1:11       Tillfällig ordförande vid dagens sammanträde 
 

KF § 1:12       Utbetalning av ersättning för beredskapsåtagande som redan har utförts under 

                     2012-2014 
 

KF § 1:13       Revidering och komplettering av underlag till ny friidrottsanläggning 
 

KF § 1:14       SCB:s medborgarundersökning våren 2015 
 

KF § 1:15       Upphörande av tillfällig ordförande vid dagens sammanträde 
 

KF § 1:16       Detaljplan för Svavelsö, Svinninge 
 

KF § 1:17       Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll 

 

KF § 1:18       Fastställande av sotningsfrister 
 

KF § 1:19       Revidering i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden avseende Barn- och 

                     ungdomsrådets organisatoriska tillhörighet 
 

KF § 1:20       Förstudie särskilt boende för äldre på Ljusterö 
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KF § 1:21       Bordlagt val av fem ersättare i Valnämnden för perioden  

                     2015-01-01-2018-12-31 

 

KF § 1:22       Bordlagt val av en ersättare i Produktionsstyrelsen för perioden  

                     2015-01-01-2015-12-31 
 

KF § 1:23       Bordlagt val av en ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige för 

                     mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 
 

KF § 1:24       Bordlagd ordning för inkallande av ersättare i Kommunstyrelsen (och övriga 
                     nämnder) för mandatperioden 2015-01-01 – 2018-12-31  

 

KF § 1:25       Bordlagt val av en gemensam revisor för kommunerna Österåker och Täby i 

                     Samordningsförbundet Södra Roslagen för perioden 2015-01-01-2018-12-31 
 

KF § 1:26  Bordlagt val av en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för perioden  

                     2015-01-01 – 2018-12-31 
 

KF § 1:27  Bordlagt val av en ledamot i Viltvårdsrådet för perioden  

                     2015-01-01 – 2018-12-31 

 

KF § 1:28  Bordlagt val av fem gode män enligt fastighetsbildningslagen för  

                     mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 (varav en för jordbruks- och 

                     skogsbruksfrågor och fyra för tätortsförhållanden) 
 

KF § 1:29  Bordlagt val av revisor respektive revisorsersättare till syskonen Johanssons 

                     fond för perioden 2015-01-01 – 2018-12-31 
 

KF § 1:30  Bordlagt val av revisor respektive revisorsersättare till Östra Ryds 

                     magasinfond för perioden 2015-01-01 – 2018-12-31 
 

KF § 1:31   Bordlagt val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers 

                     kommuns sociala samfond för perioden 2015-01-01 – 2018-12-31 

 

KF § 1:32  Bordlagt val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers 

                     skolors samfond för perioden 2015-01-01 – 2018-12-31 

 

KF § 1:33       Bordlagt val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Alma 

                     Karlssons donationsfond för perioden 2015-01-01 – 2018-12-31 

 

KF § 1:34       Bordlagt val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers 
                     kommuns samfond för Ljusterö skolors elever för perioden  

                     2015-01-01 – 2018-12-31 
 

KF § 1:35       Övriga valärenden 
 

KF § 1:36       Frågor och interpellationer 
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KF § 1:37       Anmälningar 

 

KF § 1:38       Nya motioner och interpellationer 
 

KF § 1:39       Inkomna medborgarförslag 
 

KF § 1:40  Svar på motioner nr 2/2014 och nr 5/2014 
 

 

___________ 
 

 

Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 16 samt den 18 

mars 2015 
 
§§ Ärende      

 
KF § 2:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

  

KF § 2:2        Fastställande av dagordning                        

 

KF § 2:3 Svar på medborgarförslag nr 5/2014 – Förbättrade kommunikationer mellan 

                    Åkersberga och Mörby Centrum 
     

KF § 2:4 Frågor och interpellationer 

     

KF § 2:5 Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige 
 

KF § 2:6 Borgensansökan från Armada Mellansjö AB 
 

KF § 2:7        Borgensansökan från Armada Bostäder AB 
 
KF § 2:8        Borgensansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter AB 
 

KF § 2:9        Detaljplan för Svartgarn, Svinninge 
 

KF § 2:10       Genomförandeavtal för Berga 6:406 m.fl.  
 

KF § 2:11       Detaljplan för Berga 6:406 m.fl. 
 

KF § 2:12       Bordlagt val av två ersättare i Valnämnden för perioden  

                     2015-01-01-2018-12-31 
 

KF § 2:13       Bordlagt val av en ersättare i Produktionsstyrelsen för 

                     perioden 2015-01-01-2015-12-31 

 

KF § 2:14       Bordlagt val av en ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige för 

                     mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 
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KF § 2:15       Bordlagt val av en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för perioden  

                     2015-01-01 – 2018-12-31 
 

KF § 2:16       Bordlagt val av tre gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 

                     2015-01-01-2018-12-31 (varav en för jordbruks- och skogsbruksfrågor och två 

                     för tätortsförhållanden) 
 

KF § 2:17       Val av kommunens ombud till bolagsstämmor, kommunalförbund, stiftelser, 

                     ideella föreningar och liknande för perioden 2015-2018 (Gäller där kommunen 
                     har ett bestämmande inflytande eller intresse) 
 

 

KF § 2:18       Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med dotterbolag 
 
 

KF § 2:19      Val av två styrelseledamöter (varav en styrelseordförande) och en suppleant till 

                   Roslagsvatten AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att  

                   val till Kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma 

                   som följer närmast efter nästa val till Kommunfullmäktige i Österåkers 

                   kommun.  
 

KF § 2:20      Val av styrelseledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande till 

                   Österåkersvatten AB för tiden från ordinarie årsstämma som följer närmast 

                   efter det val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma,  

                   som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.  

 

KF § 2:21      Val av 1 ledamot tillika ordförande och 1 suppleant till styrelsen för 

                    Brännbacken Återvinning AB för perioden från ordinarie årsstämma år 2015 

                    till ordinarie årsstämma år 2016. 
 

KF § 2:22      Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant till Armada Fastighets AB 

                   med dotterbolag för samma period som gäller för bolagets revisor. 

 

KF § 2:23      Val av 1 lekmannarevisor med suppleant i Roslagsvatten AB för samma period 

                    som gäller för bolagets revisor 
 

KF § 2:24      Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant i Österåkersvatten AB för 

                     samma period som gäller för bolagets revisor 
 

KF § 2:25       Val av lägst 1 och högst 2 revisorer med högst 2 suppleanter, i Brännbacken 

                    Återvinning AB för perioden från ordinarie årsstämma år 2015 till ordinarie 

                    årsstämma år 2016.  
 

KF § 2:26  Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av Revisionsberättelser 

                     avseende år 2014 samt ansvarsprövning 
 

KF § 2:27  Val av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelser avseende 
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                     år 2014 samt ansvarsprövning 
 

KF § 2:28  Ändring av tidpunkt för Kommunfullmäktiges sammanträde – från den 27 april 

                     2015 till den 4 maj 2015 
 

KF § 2:29  Allmänpolitisk debatt år 2015 
 

KF § 2:30  Sammanträdet ajourneras och återupptas 2015-03-18 kl. 18.30 
 

KF § 2:31   Sammanträdet återupptas 2015-03-18 samt kontroll av närvaro 
 

KF § 2:32  Revidering av Arbetsmiljöpolicy 
 

KF § 2:33       Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 

KF § 2:34       Upphävande av Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt 
 

 

KF § 2:35       Komplettering av Valnämndens reglemente avseende nämndens 

                     verksamhetsområde och ansvar 
 

KF § 2:36       Redovisning av statistik avseende ännu ej färdigbehandlade motioner samt 

                     medborgarförslag per 2015-02-04 
 

KF § 2:37       Ändring av bestämmelser avseende stöd till politiska partier representerade i  

                     fullmäktige för mandatperioden 2015-2018 
 

KF § 2:38       Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) – Ständig 

                     medborgardialog i centrum 
 

KF § 2:39       Svar på motion nr 5/2014 från Francisco Contreras (V) – Avskaffa Noll  

                     koll- nämnden 
 

KF § 2:40  Svar på motion nr 6/2013 från Peter Nummert (RP) – Vård av kultur- och 

                     fornminnen – Ansvarsdelegering och vårdplan 
 

KF § 2:41  Svar på motion nr 31/2012 från Sara Kjernholm (MP) – Mål, plan och riktlinjer 

                     för barngruppers storlek i förskolan 
 

KF § 2:42  Anmälningar  
 
KF § 2:43  Nya motioner och interpellationer 
 

KF § 2:44  Inkomna medborgarförslag 
 
 

___________ 
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Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 4 maj 2015 
 
§§ Ärende      

 
KF § 3:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

  

KF § 3:2        Fastställande av dagordning                        

 

KF § 3:3 Frågor och interpellationer 
     

KF § 3:4 Debatt avseende Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 

                    2014 

     

KF § 3:5 Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2014 avseende  

                    Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa  

                    organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 

 

KF § 3:6 Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 
 

KF § 3:7        Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 (ökning av  

                    Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens ramar) 
 

KF § 3:8        Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten AB 
 

KF § 3:9        Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159 
 

KF § 3:10       Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet 
 

KF § 3:11       Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 
 

KF § 3:12       Detaljplan för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 
 

KF § 3:13       10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet 
 

KF § 3:14       Reviderad taxa för kart-och mätenhetens verksamhet 
 

KF § 3:15       Anläggningsavgift i VA-taxa 2015, Österåkersvatten AB 
 

KF § 3:16       Regler för lokalt partstöd i Österåkers kommun 
 

KF § 3:17       Bordlagt val av en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för perioden  

                     2015-01-01 – 2018-12-31 
 

KF § 3:18       Bordlagt val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 

                     2015-01-01-2018-12-31 (för tätortsförhållanden) 
 

KF § 3:19      Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med dotterbolag 
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KF § 3:20      Bordlagt val av ledamot i Österåkersvatten AB för tiden från ordinarie  

                   årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige  

                   förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer efter nästa val till 

                   Kommunfullmäktige.  
 

KF § 3:21      Övriga valärenden 
 

KF § 3:22      Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) – Förstärk och 

                    utveckla Österåkers kommuns Integrationsråd 
 

KF § 3:23      Anmälningar  
 

KF § 3:24      Nya motioner och interpellationer 
 

KF § 3:25       Inkomna medborgarförslag 
 

KF § 3:26  Svar på motion nr 9/2014 och Svar på medborgarförslag nr 8/2014 
 

___________ 

 

Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 15 juni 2015 
 
§§ Ärende      

 
KF § 4:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

  

KF § 4:2        Fastställande av dagordning                        

 

KF § 4:3 Svar på medborgarförslag nr 8/2014 – Anläggande av park i Åkersberga 
    
KF § 4:4 Svar på medborgarförslag nr 3/2014 – Tillagningskök i Skärgårdsstadsskolans 

                    matsal 
     

KF § 4:5 Svar på medborgarförslag nr 11/2014 – Ansvaret för driften och skötseln av 

                    Storängsvägen (mellan Bergavägen och Hackstavägen) ska snarast övertas av 

                    kommunen  
 

KF § 4:6 Fastställande av taxor och avgifter för barnomsorg från och med den 1 augusti 

                    2015 – Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2015  
 

KF § 4:7        Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 

                    2016 och plan 2017-2018 
 

KF § 4:8        Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159 
 

KF § 4:9        Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB 
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KF § 4:10       Ansökan om kommunal borgen från Armada Kanalfastigheter AB 
 

KF § 4:11       Godkännande av exploateringsavtal för Valsättra del 1 
 

KF § 4:12       Antagande av detaljplan för Valsättra del 1 
 

KF § 4:13       Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid 

                     kommunens gator och vägar 
 
KF § 4:14       Uppdrag om transportstrategi 2040 för Österåkers kommun 
 

KF § 4:15       Kompletterande bestämmelser om arvoden avseende överförmyndare,  

                     lekmannarevisorer samt ersättning för barnanpassning 
 

KF § 4:16       Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i  

                     Österåkers kommun 
 

KF § 4:17       Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 
 

KF § 4:18       Revidering av förbundsordning under § 19 – Samordningsförbundet  

                     Södra Roslagen 
 

KF § 4:19      Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
KF § 4:20      Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksamhet från 

                    Länsstyrelsen 
 

KF § 4:21      Bordlagt val av en god man enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 

                   2015-01-01-2018-12-31 (för tätortsförhållanden) 
 

KF § 4:22      Övriga valärenden 
 

KF § 4:23      Svar på motion nr 5/2014 från Francisco Contreras (V) – Avskaffa Noll koll- 

                    nämnden 
 

KF § 4:24      Svar på motion nr 9/2014 från Klas-Göran Wändesjö (S) – Gör Idrotts- och 

                    friluftsalliansen i Österåker till remissinstans 
 

KF § 4:25      Svar på motion nr 6/2014 från Margareta Olin (S) – Policy och riktlinjer för 

                    kommuninvånarnas trygghet 
 

KF § 4:26 Svar på motion nr 11/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) – Kvalificerad 

                    hemsjukvård i livets slutskede 
 

KF § 4:27      Svar på motion nr 15/2014 från Andreas Lennkvist Manriquez (V)  

                    – HBT-certifiering av kommunala verksamheter 
 

KF § 4:28      Svar på motion nr 10/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) – Sänk  

                    borgensavgiften för Armada och Österåkersvatten 
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KF § 4:29      Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) – Ändra borgensavgiften till 

                    de kommunala bolagen 
 

KF § 4:30      Anmälningar  
 

KF § 4:31      Nya motioner och interpellationer 
 

KF § 4:32       Inkomna medborgarförslag 
 

KF § 4:33  Frågor och interpellationer 
 

___________ 

 

Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 14 september 

2015 
 
§§ Ärende      

 
KF § 5:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

  

KF § 5:2        Fastställande av dagordning                        

 

KF § 5:3 Frågor och interpellationer 
    

KF § 5:4 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 – Uppdrag till 

                    Produktionsstyrelsen avseende åtgärdsplaner inom förskole- och 

                    grundskolveverksamheten 

     

KF § 5:5 Årsredovisningar 2014 för av Österåker kommuns förvaltade stiftelser 

 

KF § 5:6 Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och 

                    samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga  
 

KF § 5:7        Principer för huvudmannaskap för gator inom Österåkers kommun 

 

KF § 5:8        Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag  

                    per 2015-06-30 
 

KF § 5:9        Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL) 
 

KF § 5:10       Rättelse av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2015-02-09 i  
                    KF § 1:39, gällande medborgarförslag nr 16/2014 
 

KF § 5:11      Val av 21 nämndemän till Attunda Tingsrätt för perioden  

                    2016-01-01 – 2019-12-31 
 

KF § 5:12      Övriga valärenden 
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KF § 5:13      Svar på motion nr 6/2015 från Ann-Christine Furustrand (S)  

                    – Gör Storängstorget bilfritt! 

 

KF § 5:14       Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C)  

                    – Minnesmärke efter Lasse Vakt 

 

KF § 5:15       Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP)  

                    – Berga teaterns anläggning 

 
KF § 5:16       Anmälningar 
 

KF § 5:17       Nya motioner och interpellationer 
 

KF § 5:18       Inkomna medborgarförslag 

 

KF § 5:19       Frågor och interpellationer 
 

___________ 

 

Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 26 oktober 2015 
 
§§ Ärende      

 
KF § 6:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

  

KF § 6:2        Fastställande av dagordning                        

 

KF § 6:3 Svar på medborgarförslag nr 9/2014 – Anläggande av året runt belysta 

                    motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge 
    

KF § 6:4 Frågor och interpellationer 

     

KF § 6:5 Delårsrapport för Österåkers kommun 2015-01-01 – 2015-08-31 

 

KF § 6:6 Revidering av tidigare uppdrag – Ny idrottshall i Skärgårdsstad 

 

KF § 6:7        Redovisning av genomförd utvärdering av söndagsöppet på Österåkers 

                    bibliotek 

 

KF § 6:8        Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 
 

KF § 6:9        Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar 
 

KF § 6:10       Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 
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KF § 6:11      Överlämnande av utredning om möjligheten att inrätta nolltaxa för barn- och 

                    ungdomsföreningar i Österåkers kommun samt uppdrag att genomföra  

                    bidragsöversyn 
 

KF § 6:12      Bordlagt val av 1 nämndeman till Attunda Tingsrätt för perioden  

                    2016-01-01 – 2019-12-31 
 

KF § 6:13      Val av Byggnadsnämnd: ledamöter och ersättare inklusive ordförande, förste 

                    vice ordförande samt andre vice ordförande för perioden  

                    2016-01-01 – 2016-12-31 
 

KF § 6:14       Val av Kultur- och fritidsnämnd: ledamöter och ersättare inklusive ordförande,  

                     förste vice ordförande samt andre vice ordförande för perioden  

                     2016-01-01 – 2016-12-31 

 

KF § 6:15       Val av Miljö- och hälsoskyddsnämnd: ledamöter och ersättare inklusive 

                     ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande för perioden 

                     2016-01-01 – 2016-12-31 
 

KF § 6:16       Val av Socialnämnd: ledamöter och ersättare inklusive ordförande, förste vice 

                     ordförande samt andre vice ordförande för perioden  

                     2016-01-01 – 2016-12-31 

 

KF § 6:17       Val av Skolnämnd: ledamöter och ersättare inklusive ordförande, förste vice 

                     ordförande samt andre vice ordförande för perioden  

                     2016-01-01 – 2016-12-31 
 

KF § 6:18       Val av Produktionsstyrelse: ledamöter och ersättare inklusive ordförande,  

                     förste vice ordförande samt andre vice ordförande för perioden  

                     2016-01-01 – 2016-12-31 

 

KF § 6:19       Val av Vård- och omsorgsnämnd: ledamöter och ersättare inklusive 

                     ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande för perioden 

                     2016-01-01 – 2016-12-31 

 

KF § 6:20       Val av 1 ersättare till styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län för 

                     perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 

 

KF § 6:21        Val av 1 ombud och 1 ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund för 

                      perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 

 
KF § 6:22        Övriga valärenden 
 

KF § 6:23    Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S)  

                      – Avseende miljö- och sociala krav i offentlig upphandling 

 

KF § 6:24     Anmälningar  
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KF § 6:25      Nya motioner och interpellationer 
 

KF § 6:26        Svar på interpellation nr 22/2015 
 

KF § 6:27        Inkomna medborgarförslag 
                               
___________ 

 

Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 23 november 2015 

(sammanträde 1) 
 
§§ Ärende      

 
KF § 7:1 Sammanträdets behörighet kontroll av närvaro och val av samtliga justerare 

 

KF § 7:2 Fastställande av dagordning 

  

KF § 7:3        Debatt i ärende avseende budget 2016 med plan 2017-2018 

                       

___________ 

 

Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 23 november 2015 

(sammanträde 2) 
 
§§ Ärende      

 
KF § 8:1 Sammanträdets behörighet kontroll av närvaro och val av samtliga justerare 

 

KF § 8:2 Fastställande av dagordning 

  

KF § 8:3        Beslut i ärende avseende budget 2016 med plan 2017-2018 

                       

___________ 

 

Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2015 
 
§§ Ärende      

 

KF § 9:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

  

KF § 9:2        Fastställande av dagordning                        

 

KF § 9:3 Frågor och interpellationer 
    

KF § 9:4 Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten 
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KF § 9:5 Policy för intern kontroll i Österåkers kommun samt upphävande av 

                    reglemente för ekonomisk intern kontroll 
 

KF § 9:6 Policy för fastigheter inom skola och förskola 
 

KF § 9:7        Mark- och genomförandeavtal för detaljplan Norrgårdshöjden  
 

KF § 9:8        Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge 
 

KF § 9:9        Mark- och genomförandeavtal för detaljplan Norrgårdshöjden  
 

KF § 9:10       Antagande av Detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1:72 m.fl.) 
 

KF § 9:11      Överlåtelse samt ändring av exploateringsavtal för Runö Gårds Södra  

                    och Brofästet 
 

KF § 9:12      Ny VA-brukningstaxa för Österåkers kommun 
 

KF § 9:13      Storstockholms brandförsvars taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 
 

KF § 9:14       Frågor och interpellationer 
 

KF § 9:15       Uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun 
 

KF § 9:16       Anslutning av Österåker och Vaxholm till Käppalaverket – Förprojekt ÖVA 
 

KF § 9:17       Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy till Policy för medarbetares 

                     lika rättigheter och möjligheter 
 

KF § 9:18       Bidrag till Rydbo Idrottsplats 
 

KF § 9:19       Sammanträdestider 2016 för Kommunfullmäktige samt annonsering av 

                     Kommunfullmäktiges sammanträden 

 

KF § 9:20       Redovisning av uppdrag att utreda kulturella aktiviteter för äldre över 65 år 

                     samt uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldretaxa inför  

                     budget 2016 

 

KF § 9:21        Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med 
                      lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun 
 
KF § 9:22        Bordlagda val av platser i Byggnadsnämnden för perioden  

                      2016-01-01-2016-12-31 

 

KF § 9:23    Bordlagda val av platser i Kultur- och fritidsnämnden för perioden  

                      2016-01-01-2016-12-31 

 

KF § 9:24     Bordlagda val av platser i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för perioden  
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                      2016-01-01-2016-12-31 
 

KF § 9:25      Bordlagda val av platser i Socialnämnden för perioden  

                      2016-01-01-2016-12-31 

 

KF § 9:26        Bordlagda val av platser i Skolnämnden för perioden  

                      2016-01-01-2016-12-31 

 

KF § 9:27        Bordlagda val av platser i Produktionsstyrelsen för perioden  

                      2016-01-01-2016-12-31 
 

KF § 9:28        Bordlagda val av platser i Vård- och omsorgsnämnden för perioden  

                      2016-01-01-2016-12-31 

 

KF § 9:29        Bordlagt val av 1 ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 

                      2016-01-01 – 2016-12-31 
 

KF § 9:30        Beslut om undantag av granskning avseende Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

                      för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 
 

KF § 9:31        Svar på motion nr 14/2014 från Björn Molin (RP)  

                      – Näringslivets möjligheter i Österåker 

 

KF § 9:32        Svar på motion nr 8/2015 från Ann-Christine Furustrand (S),  

                     Anas Abdullah (S) och Mats Larsson (S) – Lyft in barnperspektivet i 

                     samhällsplaneringen 
 

KF § 9:33        Svar på motion nr 10/2015 samt motion nr 11/2015 

 

KF § 9:34        Svar på motion nr 12/2015 från Peter Wihlner (SD) och  

                      Lennart Ljungqvist (SD) – Anskaffande av bolltält 

 

KF § 9:35        Svar på motion nr 13/2015 från Peter Wihlner (SD) och  

                      Lennart Ljungqvist (SD) – Unga entreprenörer 

 

KF § 9:36        Svar på motion nr 14/2015 från Mats Larsson (S) och Ann-Christine 

                      Furustrand (S) – En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva 

                      skärgårdskommun 

 

KF § 9:37        Anmälningar  
 
KF § 9:38        Nya motioner och interpellationer 

 

KF § 9:39        Inkomna medborgarförslag 
 

KF § 9:40        Svar på interpellationer nr 20/2015 och nr 21/2015 samt svar på motioner  

                      nr 19/2015, nr 21/2015 och nr 23/2015  
___________ 


